
  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 5142 Alattyán, Szent István tér 2. szám alatt üzemelő fiókjának 
összevonásáról, határozatlan idejű nyitva tartás változásáról 

 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 5142 Alattyán, Szent István tér 2. szám alatti fiókja  2022.12.28. 
napjával összevonásra kerül a 5130 Jászapáti, István Király út 3. címen található bankfiókunkkal, amely a 
továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2022.12.29-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 
5142 Alattyán, Szent István tér 2. szám alatti fiókjában az általános ügyfélkiszolgálás  2022.12.28.napjával 
12:00 órától megszűnik, kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fog üzemelni rövidített nyitvatartással. 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 5142 Alattyán, Szent István tér 2. szám alatti fiókja  
2022.12.28.napjától határozatlan ideig módosított nyitvatartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitvatartás  2022.12.29. napjától: 

Hétfő: 8:00-17:00 

Kedd: zárva 

Szerda: zárva 

Csütörtök: zárva 

Péntek: zárva 

 

A nyitvatartás ideje alatt kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fogadjuk betérő ügyfeleinket. 

 

Az új számlavezető fiókjának elérhetőségei:  

 

Cím: 5130 Jászapáti, István Király út 3. 

Tel.: +3657540191 

Nyitvatartás: 

Hétfő: 08:00-17:00 

Kedd: 08:00-16:00 

Szerda: 08:00-16:00 

Csütörtök: 08:00-16:00 

Péntek: 08:00-15:00 

 

Tájékoztatjuk, hogy ATM szolgáltatásunk a jelenlegi helyen továbbra is elérhető marad.  
 

Intézze pénzügyeit bankfióki sorban állás nélkül, gyorsan, biztonságosan és egyszerűen a Takarék Netbank 
felületén (további információ: https://www.takarekbank.hu/netbank). Igényelje meg a szolgáltatást 
kényelmesen telefonos ügyfélszolgálatunkon a következő telefonszámon: 06 1 311 3110, vagy online, 
személyesen pedig bármely bankfiókunkban. 
 

Figyelmébe ajánljuk mobilbankár szolgáltatásunkat, mellyel többek közt teljes körű hitelügyintézést 
biztosítunk akár az Ön otthonában. További információt a  www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-
mobilbankari-szolgaltatas oldalunkon talál, ahol lehetősége van visszahívást kérni további információkért. 
 

 



  

 

 

 
 
 
 
 
A 5142 Alattyán, Kossuth Lajos utca 1/A. szám alatti postahivatalban pedig az alábbi szolgáltatásokat továbbra 
is elérhetik ügyfeleink, melyek a Magyar Posta Zrt. mindenkor hatályos hirdetményében foglaltak szerint 
vehetők igénybe. 

Bankkártyával rendelkező ügyfeleink POS terminálon keresztül készpénzt vehetnek fel. 
 

Kérjük, látogasson el honlapunkra a www.takarekbank.hu címen vagy keresse telefonos ügyfélszolgálatunkat 
a nap 24 órájában (06 1 311 3110), ahol munkatársaink készséggel állnak a rendelkezésére! 
 

Szíves megértését köszönjük!  
 

Budapest, 2022.11.29 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 



  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 2746 Jászkarajenő, Fő út 89. szám alatt üzemelő fiókjának 
összevonásáról, határozatlan idejű nyitva tartás változásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2746 Jászkarajenő, Fő út 89. szám alatti fiókja  2022.12.28. napjával 

összevonásra kerül a 2740 Abony, Kossuth tér 3-4. címen található bankfiókunkkal, amely a továbbiakban az 

Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2022.12.29-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 2746 Jászkarajenő, 

Fő út 89. szám alatti fiókjában az általános ügyfélkiszolgálás  2022.12.28.napjával 12:00 órától megszűnik, 

kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fog üzemelni rövidített nyitvatartással. 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2746 Jászkarajenő, Fő út 89. szám alatti fiókja  2022.12.28.napjától 
határozatlan ideig módosított nyitvatartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitvatartás  2022.12.29. napjától: 

Hétfő: zárva 

Kedd: zárva 

Szerda: 8:00-12:00 

Csütörtök: zárva 

Péntek: zárva 

 

A nyitvatartás ideje alatt kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fogadjuk betérő ügyfeleinket. 

 

Az új számlavezető fiókjának elérhetőségei:  

 

Cím: 2740 Abony, Kossuth tér 3-4. 

Tel.: +3653360144 

Nyitvatartás: 

Hétfő: 08:00-17:00 

Kedd: 08:00-16:00 

Szerda: 08:00-16:00 

Csütörtök: 08:00-16:00 

Péntek: 08:00-15:00 

 

Tájékoztatjuk, hogy ATM szolgáltatásunk a jelenlegi helyen továbbra is elérhető marad.  

 

Intézze pénzügyeit bankfióki sorban állás nélkül, gyorsan, biztonságosan és egyszerűen a Takarék Netbank 
felületén (további információ: https://www.takarekbank.hu/netbank). Igényelje meg a szolgáltatást 
kényelmesen telefonos ügyfélszolgálatunkon a következő telefonszámon: 06 1 311 3110, vagy online, 
személyesen pedig bármely bankfiókunkban. 
 

Figyelmébe ajánljuk mobilbankár szolgáltatásunkat, mellyel többek közt teljes körű hitelügyintézést 
biztosítunk akár az Ön otthonában. További információt a  www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-
mobilbankari-szolgaltatas oldalunkon talál, ahol lehetősége van visszahívást kérni további információkért. 
 

 

http://www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-mobilbankari-szolgaltatas
http://www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-mobilbankari-szolgaltatas


  

 

 

 
 
 
 
 
A 2746 Jászkarajenő, Fő utca 71. szám alatti postahivatalban pedig az alábbi szolgáltatásokat továbbra is 
elérhetik ügyfeleink, melyek a Magyar Posta Zrt. mindenkor hatályos hirdetményében foglaltak szerint vehetők 
igénybe. 

Bankkártyával rendelkező ügyfeleink POS terminálon keresztül készpénzt vehetnek fel. 
 

 

Kérjük, látogasson el honlapunkra a www.takarekbank.hu címen vagy keresse telefonos ügyfélszolgálatunkat 
a nap 24 órájában (06 1 311 3110), ahol munkatársaink készséggel állnak a rendelkezésére! 
 

Szíves megértését köszönjük!  
 

Budapest, 2022.11.29 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 

http://www.takarekbank.hu/


  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 66. szám alatt üzemelő fiókjának 
összevonásáról, határozatlan idejű nyitva tartás változásáról 

 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 66. szám alatti fiókja  2022.12.28. 
napjával összevonásra kerül a 5052 Újszász, Erkel Ferenc út 2/a címen található bankfiókunkkal, amely a 
továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2022.12.29-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 
5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 66. szám alatti fiókjában az általános ügyfélkiszolgálás  2022.12.28.napjával 
12:00 órától megszűnik, kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fog üzemelni rövidített nyitvatartással. 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 66. szám alatti fiókja  
2022.12.28.napjától határozatlan ideig módosított nyitvatartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitvatartás  2022.12.29. napjától: 

Hétfő: zárva 

Kedd: 8:00-16:00 

Szerda: zárva 

Csütörtök: zárva 

Péntek: zárva 

 

A nyitvatartás ideje alatt kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fogadjuk betérő ügyfeleinket. 

 

Az új számlavezető fiókjának elérhetőségei:  

 

Cím: 5052 Újszász, Erkel Ferenc út 2/a 

Tel.: +3656366262 

Nyitvatartás: 

Hétfő: 07:30-16:30 

Kedd: 07:30-15:30 

Szerda: 07:30-15:30 

Csütörtök: 07:30-15:30 

Péntek: 07:30-14:30 

 

Tájékoztatjuk, hogy ATM szolgáltatásunk a jelenlegi helyen továbbra is elérhető marad.  
 

Intézze pénzügyeit bankfióki sorban állás nélkül, gyorsan, biztonságosan és egyszerűen a Takarék Netbank 
felületén (további információ: https://www.takarekbank.hu/netbank). Igényelje meg a szolgáltatást 
kényelmesen telefonos ügyfélszolgálatunkon a következő telefonszámon: 06 1 311 3110, vagy online, 
személyesen pedig bármely bankfiókunkban. 
 

Figyelmébe ajánljuk mobilbankár szolgáltatásunkat, mellyel többek közt teljes körű hitelügyintézést 
biztosítunk akár az Ön otthonában. További információt a  www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-
mobilbankari-szolgaltatas oldalunkon talál, ahol lehetősége van visszahívást kérni további információkért. 
 

 



  

 

 

 
 
 
 
 
A 5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 77. szám alatti postahivatalban pedig az alábbi szolgáltatásokat továbbra is 
elérhetik ügyfeleink, melyek a Magyar Posta Zrt. mindenkor hatályos hirdetményében foglaltak szerint vehetők 
igénybe. 

Bankkártyával rendelkező ügyfeleink POS terminálon keresztül készpénzt vehetnek fel. 
 

Kérjük, látogasson el honlapunkra a www.takarekbank.hu címen vagy keresse telefonos ügyfélszolgálatunkat 
a nap 24 órájában (06 1 311 3110), ahol munkatársaink készséggel állnak a rendelkezésére! 
 

Szíves megértését köszönjük!  
 

Budapest, 2022.11.29 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 



  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 2363 Felsőpakony, Eötvös utca 22. szám alatt üzemelő fiókjának 
összevonásáról, határozatlan idejű nyitva tartás változásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2363 Felsőpakony, Eötvös utca 22. szám alatti fiókja 2022.12.29 

napjával összevonásra kerül a 2360 Gyál, Kőrösi utca 116. címen található bankfiókunkkal, amely a 

továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2022.12.30-tól változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 

2363 Felsőpakony, Eötvös utca 22. szám alatti fiókjában az általános ügyfélkiszolgálás 2022.12.29 napjával 

12:00 órától megszűnik, kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fog üzemelni rövidített nyitva tartással. 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2363 Felsőpakony, Eötvös utca 22. szám alatti fiókja 2022.12.29 
napjától határozatlan ideig módosított nyitva tartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitva tartás 2022.12.30 napjától: 

Hétfő: 8:00-17:00 

 

A nyitva tartás ideje alatt kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fogadjuk betérő ügyfeleinket. 

 

Az új számlavezető fiókjának elérhetőségei:  

 

Cím: 2360 Gyál, Kőrösi utca 116. 

Tel.: +36-29-540-042 

Nyitva tartás: 

Hétfő: 7:30-16:30 

Kedd: 7:30-15:30 

Szerda: 7:30-15:30 

Csütörtök: 7:30-15:30 

Péntek: 7:30-14:30 

 

Tájékoztatjuk, hogy ATM szolgáltatásunk a jelenlegi helyen továbbra is elérhető marad.  

 

Intézze pénzügyeit bankfióki sorban állás nélkül, gyorsan, biztonságosan és egyszerűen a Takarék Netbank 
felületén (további információ: https://www.takarekbank.hu/netbank). Igényelje meg a szolgáltatást 
kényelmesen telefonos ügyfélszolgálatunkon a következő telefonszámon: 06 1 311 3110, vagy online, 
személyesen pedig bármely bankfiókunkban. 
 

Figyelmébe ajánljuk mobilbankár szolgáltatásunkat, mellyel többek közt teljes körű hitelügyintézést 
biztosítunk akár az Ön otthonában. További információt a  www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-
mobilbankari-szolgaltatas oldalunkon talál, ahol lehetősége van visszahívást kérni további információkért. 
 

 
 
 
 
 

http://www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-mobilbankari-szolgaltatas
http://www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-mobilbankari-szolgaltatas


  

 

 

A 2363 Felsőpakony, Eötvös utca 9. szám alatti postahivatalban pedig az alábbi szolgáltatásokat továbbra is 
elérhetik ügyfeleink, melyek a Magyar Posta Zrt. mindenkor hatályos hirdetményében foglaltak szerint vehetők 
igénybe. 

Bankkártyával rendelkező ügyfeleink POS terminálon keresztül készpénzt vehetnek fel. 
Énpostám_hitelkártya_értékesítést_végző_posta: 2360 Gyál, Ady Endre utca 1-3. 

 

Kérjük, látogasson el honlapunkra a www.takarekbank.hu címen vagy keresse telefonos ügyfélszolgálatunkat 
a nap 24 órájában (06 1 311 3110), ahol munkatársaink készséggel állnak a rendelkezésére! 

 

Szíves megértését köszönjük!  

 

Budapest, 2022 november 29. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 

http://www.takarekbank.hu/


  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 2233 Ecser, Széchenyi utca 29. szám alatt üzemelő fiókjának 
összevonásáról, határozatlan idejű nyitva tartás változásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2233 Ecser, Széchenyi utca 29. szám alatti fiókja 2022.12.29 

napjával összevonásra kerül a 2230 Gyömrő, Táncsics út 82. címen található bankfiókunkkal, amely a 

továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2022.12.30-tól változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 

2233 Ecser, Széchenyi utca 29. szám alatti fiókjában az általános ügyfélkiszolgálás 2022.12.29 napjával 

12:00 órától megszűnik, kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fog üzemelni rövidített nyitva tartással. 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2233 Ecser, Széchenyi utca 29. szám alatti fiókja 2022.12.29 napjától 
határozatlan ideig módosított nyitva tartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitva tartás 2022.12.30 napjától: 

Szerda: 8:00-16:00 

 

A nyitva tartás ideje alatt kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fogadjuk betérő ügyfeleinket. 

 

Az új számlavezető fiókjának elérhetőségei:  

 

Cím: 2230 Gyömrő, Táncsics út 82. 

Tel.: +36-29-530-675 

Nyitva tartás: 

Hétfő: 8:00-17:00 

Kedd: 8:00-16:00 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 8:00-16:00 

Péntek: 8:00-15:00 

 

Tájékoztatjuk, hogy ATM szolgáltatásunk a jelenlegi helyen továbbra is elérhető marad.  

 

Intézze pénzügyeit bankfióki sorban állás nélkül, gyorsan, biztonságosan és egyszerűen a Takarék Netbank 
felületén (további információ: https://www.takarekbank.hu/netbank). Igényelje meg a szolgáltatást 
kényelmesen telefonos ügyfélszolgálatunkon a következő telefonszámon: 06 1 311 3110, vagy online, 
személyesen pedig bármely bankfiókunkban. 
 

Figyelmébe ajánljuk mobilbankár szolgáltatásunkat, mellyel többek közt teljes körű hitelügyintézést 
biztosítunk akár az Ön otthonában. További információt a  www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-
mobilbankari-szolgaltatas oldalunkon talál, ahol lehetősége van visszahívást kérni további információkért. 
 

 
 
 
 
 

http://www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-mobilbankari-szolgaltatas
http://www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-mobilbankari-szolgaltatas


  

 

 

A 2233 Ecser, Széchenyi utca 50. szám alatti postahivatalban pedig az alábbi szolgáltatásokat továbbra is 
elérhetik ügyfeleink, melyek a Magyar Posta Zrt. mindenkor hatályos hirdetményében foglaltak szerint vehetők 
igénybe. 

Bankkártyával rendelkező ügyfeleink POS terminálon keresztül készpénzt vehetnek fel. 
Énpostám_hitelkártya_értékesítést_végző_posta: 2230 Gyömrő, Táncsics út 66. 

 

Kérjük, látogasson el honlapunkra a www.takarekbank.hu címen vagy keresse telefonos ügyfélszolgálatunkat 
a nap 24 órájában (06 1 311 3110), ahol munkatársaink készséggel állnak a rendelkezésére! 

 

Szíves megértését köszönjük!  

 

Budapest, 2022 november 29. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 

http://www.takarekbank.hu/


  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 2347 Bugyi, Templom utca 6. szám alatt üzemelő fiókjának 
összevonásáról, határozatlan idejű nyitva tartás változásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2347 Bugyi, Templom utca 6. szám alatti fiókja 2022.12.29 napjával 

összevonásra kerül a 2377 Örkény, Kossuth Lajos út 34/a. címen található bankfiókunkkal, amely a 

továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2022.12.30-tól változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 

2347 Bugyi, Templom utca 6.  szám alatti fiókjában az általános ügyfélkiszolgálás 2022.12.29 napjával 12:00 

órától megszűnik, kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fog üzemelni rövidített nyitva tartással. 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2347 Bugyi, Templom utca 6. szám alatti fiókja 2022.12.29 napjától 
határozatlan ideig módosított nyitva tartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitva tartás 2022.12.30 napjától: 

Szerda: 8:00-16:00 

 

A nyitva tartás ideje alatt kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fogadjuk betérő ügyfeleinket. 

 

Az új számlavezető fiókjának elérhetőségei:  

 

Cím: 2377 Örkény, Kossuth Lajos út 34/a. 

Tel.: +36-29-510-023 

Nyitva tartás: 

Hétfő: 7:30-16:30 

Kedd: 7:30-15:30 

Szerda: 7:30-15:30 

Csütörtök: 7:30-15:30 

Péntek: 7:30-14:30 

 

Tájékoztatjuk, hogy ATM szolgáltatásunk a jelenlegi helyen továbbra is elérhető marad.  

 

Intézze pénzügyeit bankfióki sorban állás nélkül, gyorsan, biztonságosan és egyszerűen a Takarék Netbank 
felületén (további információ: https://www.takarekbank.hu/netbank). Igényelje meg a szolgáltatást 
kényelmesen telefonos ügyfélszolgálatunkon a következő telefonszámon: 06 1 311 3110, vagy online, 
személyesen pedig bármely bankfiókunkban. 
 

Figyelmébe ajánljuk mobilbankár szolgáltatásunkat, mellyel többek közt teljes körű hitelügyintézést 
biztosítunk akár az Ön otthonában. További információt a  www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-
mobilbankari-szolgaltatas oldalunkon talál, ahol lehetősége van visszahívást kérni további információkért. 
 

 
 
 
 
 

http://www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-mobilbankari-szolgaltatas
http://www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-mobilbankari-szolgaltatas


  

 

 

A 2347 Bugyi, Templom út 5. szám alatti postahivatalban pedig az alábbi szolgáltatásokat továbbra is elérhetik 
ügyfeleink, melyek a Magyar Posta Zrt. mindenkor hatályos hirdetményében foglaltak szerint vehetők igénybe. 

Bankkártyával rendelkező ügyfeleink POS terminálon keresztül készpénzt vehetnek fel. 
Énpostám_hitelkártya_értékesítést_végző_posta: 2371 Dabas, Szent János utca 120-122. 

 

Kérjük, látogasson el honlapunkra a www.takarekbank.hu címen vagy keresse telefonos ügyfélszolgálatunkat 
a nap 24 órájában (06 1 311 3110), ahol munkatársaink készséggel állnak a rendelkezésére! 

 

Szíves megértését köszönjük!  

 

Budapest, 2022 november 29. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 

http://www.takarekbank.hu/


  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 18/a. szám alatt üzemelő fiókjának 
összevonásáról, határozatlan idejű nyitva tartás változásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 18/a. szám alatti fiókja 2022.12.29. 

napjával összevonásra kerül a 8600 Siófok, Széchenyi utca 6/b. címen található bankfiókunkkal, amely a 

továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2022.12.30-tól változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 

8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 18/a. szám alatti fiókjában az általános ügyfélkiszolgálás 2022.12.29. 

napjával 12:00 órától megszűnik, kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fog üzemelni rövidített 

nyitvatartással. 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 18/a. szám alatti fiókja 2022.12.29. 
napjától határozatlan ideig módosított nyitvatartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitvatartás 2023.01.04. napjától: 

Szerda: 08:00-16:00 

 

A nyitvatartás ideje alatt kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fogadjuk betérő ügyfeleinket. 

 

Az új számlavezető fiókjának elérhetőségei:  

 

Cím: 8600 Siófok, Széchenyi utca 6/b 

Tel.: +3684510603 

Nyitvatartás: 

Hétfő: 08:00-18:00 

Kedd: 08:00-16:00 

Szerda: 08:00-16:00 

Csütörtök: 08:00-16:00 

Péntek: 08:00-14:00 

 

Tájékoztatjuk, hogy ATM szolgáltatásunk a jelenlegi helyen továbbra is elérhető marad.  

 

Intézze pénzügyeit bankfióki sorban állás nélkül, gyorsan, biztonságosan és egyszerűen a Takarék Netbank 
felületén (további információ: https://www.takarekbank.hu/netbank). Igényelje meg a szolgáltatást 
kényelmesen telefonos ügyfélszolgálatunkon a következő telefonszámon: 06 1 311 3110, vagy online, 
személyesen pedig bármely bankfiókunkban. 
 

Figyelmébe ajánljuk mobilbankár szolgáltatásunkat, mellyel többek közt teljes körű hitelügyintézést 
biztosítunk akár az Ön otthonában. További információt a  www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-
mobilbankari-szolgaltatas oldalunkon talál, ahol lehetősége van visszahívást kérni további információkért. 
 

A 8654 Ságvár, Petőfi utca 13. szám alatti postahivatalban pedig az alábbi szolgáltatásokat továbbra is 
elérhetik ügyfeleink, melyek a Magyar Posta Zrt. mindenkor hatályos hirdetményében foglaltak szerint vehetők 
igénybe. 

Bankkártyával rendelkező ügyfeleink POS terminálon keresztül készpénzt vehetnek fel. 
 

http://www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-mobilbankari-szolgaltatas
http://www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-mobilbankari-szolgaltatas


  

 

 

Kérjük, látogasson el honlapunkra a www.takarekbank.hu címen vagy keresse telefonos ügyfélszolgálatunkat 
a nap 24 órájában (06 1 311 3110), ahol munkatársaink készséggel állnak a rendelkezésére! 
 

Szíves megértését köszönjük!  
 

Budapest, 2022.11.29. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.takarekbank.hu/


  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 2747 Törtel, Dózsa György utca 8. szám alatt üzemelő fiókjának 
összevonásáról, határozatlan idejű nyitva tartás változásáról 

 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2747 Törtel, Dózsa György utca 8. szám alatti fiókja  2022.12.30. 
napjával összevonásra kerül a 2740 Abony, Kossuth tér 3-4. címen található bankfiókunkkal, amely a 
továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2022.12.31-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 
2747 Törtel, Dózsa György utca 8. szám alatti fiókjában az általános ügyfélkiszolgálás  2022.12.30.napjával 
12:00 órától megszűnik, kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fog üzemelni rövidített nyitvatartással. 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2747 Törtel, Dózsa György utca 8. szám alatti fiókja  
2022.12.28.napjától határozatlan ideig módosított nyitvatartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitvatartás  2022.12.31. napjától: 

Hétfő: zárva 

Kedd: zárva 

Szerda: zárva 

Csütörtök: zárva 

Péntek: 8:00-15:00 

 

A nyitvatartás ideje alatt kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fogadjuk betérő ügyfeleinket. 

 

Az új számlavezető fiókjának elérhetőségei:  

 

Cím: 2740 Abony, Kossuth tér 3-4. 

Tel.: +3653360144 

Nyitvatartás: 

Hétfő: 08:00-17:00 

Kedd: 08:00-16:00 

Szerda: 08:00-16:00 

Csütörtök: 08:00-16:00 

Péntek: 08:00-15:00 

 

Tájékoztatjuk, hogy ATM szolgáltatásunk a jelenlegi helyen továbbra is elérhető marad.  
 

Intézze pénzügyeit bankfióki sorban állás nélkül, gyorsan, biztonságosan és egyszerűen a Takarék Netbank 
felületén (további információ: https://www.takarekbank.hu/netbank). Igényelje meg a szolgáltatást 
kényelmesen telefonos ügyfélszolgálatunkon a következő telefonszámon: 06 1 311 3110, vagy online, 
személyesen pedig bármely bankfiókunkban. 
 

Figyelmébe ajánljuk mobilbankár szolgáltatásunkat, mellyel többek közt teljes körű hitelügyintézést 
biztosítunk akár az Ön otthonában. További információt a  www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-
mobilbankari-szolgaltatas oldalunkon talál, ahol lehetősége van visszahívást kérni további információkért. 
 

 



  

 

 

 
 
 
 
 
A 2747 Törtel, Dózsa György utca 38. szám alatti postahivatalban pedig az alábbi szolgáltatásokat továbbra is 
elérhetik ügyfeleink, melyek a Magyar Posta Zrt. mindenkor hatályos hirdetményében foglaltak szerint vehetők 
igénybe. 

Bankkártyával rendelkező ügyfeleink POS terminálon keresztül készpénzt vehetnek fel. 
 

Kérjük, látogasson el honlapunkra a www.takarekbank.hu címen vagy keresse telefonos ügyfélszolgálatunkat 
a nap 24 órájában (06 1 311 3110), ahol munkatársaink készséggel állnak a rendelkezésére! 
 

Szíves megértését köszönjük!  
 

Budapest, 2022.11.29 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 



  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 6821 Székkutas, Vásárhelyi út 5. szám alatt üzemelő fiókjának 
összevonásáról, határozatlan idejű nyitva tartás változásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 6821 Székkutas, Vásárhelyi út 5. szám alatti fiókja 2022.12.29. 

napjával összevonásra kerül a 5900 Orosháza, Thököly utca 15. címen található bankfiókunkkal, amely a 

továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2022.12.30.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 

6821 Székkutas, Vásárhelyi út 5. szám alatti fiókjában az általános ügyfélkiszolgálás 2022.12.29. napjával 

12:00 órától megszűnik, kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fog üzemelni rövidített nyitvatartással. 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 6821 Székkutas, Vásárhelyi út 5. szám alatti fiókja 2022. 12. 29. 
napjától határozatlan ideig módosított nyitvatartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitvatartás 2022. 12. 30. napjától: 

Hétfő: zárva 

Kedd: zárva 

Szerda: zárva 

Csütörtök: zárva 

Péntek: 8:00-15:00 

 

A nyitvatartás ideje alatt kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fogadjuk betérő ügyfeleinket. 

 

Az új számlavezető fiókjának elérhetőségei:  

 

Cím: 5900 Orosháza, Thököly utca 15. 

Tel.: +3668512350 

Nyitvatartás: 

Hétfő: 07:30-16:30 

Kedd: 07:30-15:30 

Szerda: 07:30-15:30 

Csütörtök: 07:30-15:30 

Péntek: 07:30-14:30 

 

Tájékoztatjuk, hogy ATM szolgáltatásunk a jelenlegi helyen továbbra is elérhető marad.  

 

Intézze pénzügyeit bankfióki sorban állás nélkül, gyorsan, biztonságosan és egyszerűen a Takarék Netbank 
felületén (további információ: https://www.takarekbank.hu/netbank). Igényelje meg a szolgáltatást 
kényelmesen telefonos ügyfélszolgálatunkon a következő telefonszámon: 06 1 311 3110, vagy online, 
személyesen pedig bármely bankfiókunkban. 
 

Figyelmébe ajánljuk mobilbankár szolgáltatásunkat, mellyel többek közt teljes körű hitelügyintézést 
biztosítunk akár az Ön otthonában. További információt a  www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-
mobilbankari-szolgaltatas oldalunkon talál, ahol lehetősége van visszahívást kérni további információkért. 
 

http://www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-mobilbankari-szolgaltatas
http://www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-mobilbankari-szolgaltatas


  

 

 

A 6821 Székkutas, Vásárhelyi utca 14. szám alatti postahivatalban pedig az alábbi szolgáltatásokat továbbra is 
elérhetik ügyfeleink, melyek a Magyar Posta Zrt. mindenkor hatályos hirdetményében foglaltak szerint vehetők 
igénybe. 

Bankkártyával rendelkező ügyfeleink POS terminálon keresztül készpénzt vehetnek fel. 
 

Kérjük, látogasson el honlapunkra a www.takarekbank.hu címen vagy keresse telefonos ügyfélszolgálatunkat 
a nap 24 órájában (06 1 311 3110), ahol munkatársaink készséggel állnak a rendelkezésére! 
 

Szíves megértését köszönjük!  
 

Budapest, 2022.11.29. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 

http://www.takarekbank.hu/


  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 6635 Szegvár, Szabadság tér 1. szám alatt üzemelő fiókjának 
összevonásáról, határozatlan idejű nyitva tartás változásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 6635 Szegvár, Szabadság tér 1. szám alatti fiókja 2022.12.29. napjával 

összevonásra kerül a 6630 Mindszent, Csokonai Vitéz Mihály utca 28. címen található bankfiókunkkal, amely 

a továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2022.12.30.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 

6635 Szegvár, Szabadság tér 1. szám alatti fiókjában az általános ügyfélkiszolgálás 2022.12.29. napjával 

12:00 órától megszűnik, kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fog üzemelni rövidített nyitvatartással. 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 6635 Szegvár, Szabadság tér 1. szám alatti fiókja 2022. 12. 29. 
napjától határozatlan ideig módosított nyitvatartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitvatartás 2022. 12. 30. napjától: 

Hétfő: zárva 

Kedd: zárva 

Szerda: zárva 

Csütörtök: 8:00-16:00 

Péntek: zárva 

 

A nyitvatartás ideje alatt kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fogadjuk betérő ügyfeleinket. 

 

Az új számlavezető fiókjának elérhetőségei:  

 

Cím: 6630 Mindszent, Csokonai Vitéz Mihály utca 28. 

Tel.: +3662526050 

Nyitvatartás: 

Hétfő: 07:30-17:30 

Kedd: 07:30-15:30 

Szerda: 07:30-15:30 

Csütörtök: 07:30-15:30 

Péntek: 07:30-13:30 

 

Tájékoztatjuk, hogy ATM szolgáltatásunk a jelenlegi helyen továbbra is elérhető marad.  

 

Intézze pénzügyeit bankfióki sorban állás nélkül, gyorsan, biztonságosan és egyszerűen a Takarék Netbank 
felületén (további információ: https://www.takarekbank.hu/netbank). Igényelje meg a szolgáltatást 
kényelmesen telefonos ügyfélszolgálatunkon a következő telefonszámon: 06 1 311 3110, vagy online, 
személyesen pedig bármely bankfiókunkban. 
 

Figyelmébe ajánljuk mobilbankár szolgáltatásunkat, mellyel többek közt teljes körű hitelügyintézést 
biztosítunk akár az Ön otthonában. További információt a  www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-
mobilbankari-szolgaltatas oldalunkon talál, ahol lehetősége van visszahívást kérni további információkért. 
 

http://www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-mobilbankari-szolgaltatas
http://www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-mobilbankari-szolgaltatas


  

 

 

A 6635 Szegvár, Rozmaring utca 4. szám alatti postahivatalban pedig az alábbi szolgáltatásokat továbbra is 
elérhetik ügyfeleink, melyek a Magyar Posta Zrt. mindenkor hatályos hirdetményében foglaltak szerint vehetők 
igénybe. 

Bankkártyával rendelkező ügyfeleink POS terminálon keresztül készpénzt vehetnek fel. 
 

Kérjük, látogasson el honlapunkra a www.takarekbank.hu címen vagy keresse telefonos ügyfélszolgálatunkat 
a nap 24 órájában (06 1 311 3110), ahol munkatársaink készséggel állnak a rendelkezésére! 
 

Szíves megértését köszönjük!  
 

Budapest, 2022.11.29. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 

http://www.takarekbank.hu/


  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 2626 Nagymaros, Király utca 1/a. szám alatt üzemelő fiókjának 
összevonásáról, határozatlan idejű nyitva tartás változásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2626 Nagymaros, Király utca 1/a. szám alatti fiókja 2022.12.29 

napjával összevonásra kerül a 2600 Vác, Káptalan utca 14. címen található bankfiókunkkal, amely a 

továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2022.12.30-tól változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 

2626 Nagymaros, Király utca 1/a.  szám alatti fiókjában az általános ügyfélkiszolgálás 2022.12.29 napjával 

12:00 órától megszűnik, kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fog üzemelni rövidített nyitva tartással. 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 2626 Nagymaros, Király utca 1/a. szám alatti fiókja 2022.12.29 
napjától határozatlan ideig módosított nyitva tartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitva tartás 2022.12.30 napjától: 

Péntek: 8:00-15:00 

 

A nyitva tartás ideje alatt kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fogadjuk betérő ügyfeleinket. 

 

Az új számlavezető fiókjának elérhetőségei:  

 

Cím: 2600 Vác, Káptalan utca 14. 

Tel.: +36-27-314-935 

Nyitva tartás: 

Hétfő: 8:00-17:00 

Kedd: 8:00-16:00 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 8:00-16:00 

Péntek: 8:00-15:00 

 

Tájékoztatjuk, hogy ATM szolgáltatásunk a jelenlegi helyen továbbra is elérhető marad.  

 

Intézze pénzügyeit bankfióki sorban állás nélkül, gyorsan, biztonságosan és egyszerűen a Takarék Netbank 
felületén (további információ: https://www.takarekbank.hu/netbank). Igényelje meg a szolgáltatást 
kényelmesen telefonos ügyfélszolgálatunkon a következő telefonszámon: 06 1 311 3110, vagy online, 
személyesen pedig bármely bankfiókunkban. 
 

Figyelmébe ajánljuk mobilbankár szolgáltatásunkat, mellyel többek közt teljes körű hitelügyintézést 
biztosítunk akár az Ön otthonában. További információt a  www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-
mobilbankari-szolgaltatas oldalunkon talál, ahol lehetősége van visszahívást kérni további információkért. 
 

 
 
 
 

http://www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-mobilbankari-szolgaltatas
http://www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-mobilbankari-szolgaltatas


  

 

 

A 2626 Nagymaros, Német utca 10. szám alatti postahivatalban pedig az alábbi szolgáltatásokat továbbra is 
elérhetik ügyfeleink, melyek a Magyar Posta Zrt. mindenkor hatályos hirdetményében foglaltak szerint vehetők 
igénybe. 

Bankkártyával rendelkező ügyfeleink POS terminálon keresztül készpénzt vehetnek fel. 
Énpostám_hitelkártya_értékesítést_végző_posta: 2601 Vác, Posta park 2. 

 

Kérjük, látogasson el honlapunkra a www.takarekbank.hu címen vagy keresse telefonos ügyfélszolgálatunkat 
a nap 24 órájában (06 1 311 3110), ahol munkatársaink készséggel állnak a rendelkezésére! 

 

Szíves megértését köszönjük!  

 

Budapest, 2022 november 29. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 

http://www.takarekbank.hu/


  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 6622 Nagymágocs, Szentesi út 52/a szám alatt üzemelő fiókjának 
összevonásáról, határozatlan idejű nyitva tartás változásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 6622 Nagymágocs, Szentesi út 52/a szám alatti fiókja 2022.12.29. 

napjával összevonásra kerül a 6600 Szentes, Szabadság tér 2. címen található bankfiókunkkal, amely a 

továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2022.12.30.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 

6622 Nagymágocs, Szentesi út 52/a szám alatti fiókjában az általános ügyfélkiszolgálás 2022.12.29. napjával 

12:00 órától megszűnik, kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fog üzemelni rövidített nyitvatartással. 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 6622 Nagymágocs, Szentesi út 52/a szám alatti fiókja 2022. 12. 29. 
napjától határozatlan ideig módosított nyitvatartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitvatartás 2022. 12. 30. napjától: 

Hétfő: zárva 

Kedd: zárva 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: zárva 

Péntek: zárva 

 

A nyitvatartás ideje alatt kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fogadjuk betérő ügyfeleinket. 

 

Az új számlavezető fiókjának elérhetőségei:  

 

Cím: 6600 Szentes, Szabadság tér 2. 

Tel.: +3663560210 

Nyitvatartás: 

Hétfő: 07:30-17:30 

Kedd: 07:30-15:30 

Szerda: 07:30-15:30 

Csütörtök: 07:30-15:30 

Péntek: 07:30-13:30 

 

Tájékoztatjuk, hogy ATM szolgáltatásunk a jelenlegi helyen továbbra is elérhető marad.  

 

Intézze pénzügyeit bankfióki sorban állás nélkül, gyorsan, biztonságosan és egyszerűen a Takarék Netbank 
felületén (további információ: https://www.takarekbank.hu/netbank). Igényelje meg a szolgáltatást 
kényelmesen telefonos ügyfélszolgálatunkon a következő telefonszámon: 06 1 311 3110, vagy online, 
személyesen pedig bármely bankfiókunkban. 
 

Figyelmébe ajánljuk mobilbankár szolgáltatásunkat, mellyel többek közt teljes körű hitelügyintézést 
biztosítunk akár az Ön otthonában. További információt a  www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-
mobilbankari-szolgaltatas oldalunkon talál, ahol lehetősége van visszahívást kérni további információkért. 
 

http://www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-mobilbankari-szolgaltatas
http://www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-mobilbankari-szolgaltatas


  

 

 

A 6622 Nagymágocs, Iskola utca 6. szám alatti postahivatalban pedig az alábbi szolgáltatásokat továbbra is 
elérhetik ügyfeleink, melyek a Magyar Posta Zrt. mindenkor hatályos hirdetményében foglaltak szerint vehetők 
igénybe. 

Bankkártyával rendelkező ügyfeleink POS terminálon keresztül készpénzt vehetnek fel. 
 

Kérjük, látogasson el honlapunkra a www.takarekbank.hu címen vagy keresse telefonos ügyfélszolgálatunkat 
a nap 24 órájában (06 1 311 3110), ahol munkatársaink készséggel állnak a rendelkezésére! 
 

Szíves megértését köszönjük!  
 

Budapest, 2022.11.29. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 

http://www.takarekbank.hu/


  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 9241 Jánossomorja, Óvári utca 6. szám alatt üzemelő fiókjának 
összevonásáról, határozatlan idejű nyitva tartás változásáról 

 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 9241 Jánossomorja, Óvári utca 6. szám alatti fiókja 2022.12.29. 
napjával összevonásra kerül a 9200 Mosonmagyaróvár, Kökény utca 9. címen található bankfiókunkkal, amely 
a továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2022.12.30.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 
9241 Jánossomorja, Óvári utca 6. szám alatti fiókjában az általános ügyfélkiszolgálás 2022.12.29. napjával 
megszűnik, kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fog üzemelni rövidített nyitvatartással. 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 9241 Jánossomorja, Óvári utca 6. szám alatti fiókja 12/29/2022 
napjától határozatlan ideig módosított nyitvatartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitvatartás 12/30/2022 napjától: 

Hétfő: zárva 

Kedd: zárva 

Szerda: zárva 

Csütörtök: zárva 

Péntek: 8:00-15:00 

 

A nyitvatartás ideje alatt kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fogadjuk betérő ügyfeleinket. 

 

Az új számlavezető fiókjának elérhetőségei:  

 

Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Kökény utca 9. 

Tel.: +3696576264 

Nyitvatartás: 

Hétfő: 8:00-17:00 

Kedd: 8:00-16:00 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 8:00-16:00 

Péntek: 8:00-15:00 

 

Tájékoztatjuk, hogy ATM szolgáltatásunk a jelenlegi helyen továbbra is elérhető marad.  
 

Intézze pénzügyeit bankfióki sorban állás nélkül, gyorsan, biztonságosan és egyszerűen a Takarék Netbank 
felületén (további információ: https://www.takarekbank.hu/netbank). Igényelje meg a szolgáltatást 
kényelmesen telefonos ügyfélszolgálatunkon a következő telefonszámon: 06 1 311 3110, vagy online, 
személyesen pedig bármely bankfiókunkban. 
 

Figyelmébe ajánljuk mobilbankár szolgáltatásunkat, mellyel többek közt teljes körű hitelügyintézést 
biztosítunk akár az Ön otthonában. További információt a  www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-
mobilbankari-szolgaltatas oldalunkon talál, ahol lehetősége van visszahívást kérni további információkért. 
 



  

 

 

A 9241 Jánossomorja, Vasút utca 29. szám alatti postahivatalban pedig az alábbi szolgáltatásokat továbbra is 
elérhetik ügyfeleink, melyek a Magyar Posta Zrt. mindenkor hatályos hirdetményében foglaltak szerint vehetők 
igénybe. 

Bankkártyával rendelkező ügyfeleink POS terminálon keresztül készpénzt vehetnek fel. 
 

Kérjük, látogasson el honlapunkra a www.takarekbank.hu címen vagy keresse telefonos ügyfélszolgálatunkat 
a nap 24 órájában (06 1 311 3110), ahol munkatársaink készséggel állnak a rendelkezésére! 
 

Szíves megértését köszönjük!  
 

Budapest, 2022.11.29. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 



  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 9224 Rajka, Kossuth Lajos utca 37/a szám alatt üzemelő fiókjának 
összevonásáról, határozatlan idejű nyitva tartás változásáról 

 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 9224 Rajka, Kossuth Lajos utca 37/a szám alatti fiókja 2022.12.29. 
napjával összevonásra kerül a 9225 Dunakiliti, Kossuth utca 88. címen található bankfiókunkkal, amely a 
továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2022.12.30.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 
9224 Rajka, Kossuth Lajos utca 37/a szám alatti fiókjában az általános ügyfélkiszolgálás 2022.12.29. napjával 
megszűnik, kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fog üzemelni rövidített nyitvatartással. 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 9224 Rajka, Kossuth Lajos utca 37/a szám alatti fiókja 12/29/2022 
napjától határozatlan ideig módosított nyitvatartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitvatartás 12/30/2022 napjától: 

Hétfő: zárva 

Kedd: 8:00-16:00 

Szerda: zárva 

Csütörtök: zárva 

Péntek: zárva 

 

A nyitvatartás ideje alatt kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fogadjuk betérő ügyfeleinket. 

 

Az új számlavezető fiókjának elérhetőségei:  

 

Cím: 9225 Dunakiliti, Kossuth utca 88. 

Tel.: +3696576171 

Nyitvatartás: 

Hétfő: 8:00-17:00 

Kedd: 8:00-16:00 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 8:00-16:00 

Péntek: 8:00-15:00 

 

Tájékoztatjuk, hogy ATM szolgáltatásunk a jelenlegi helyen továbbra is elérhető marad.  
 

Intézze pénzügyeit bankfióki sorban állás nélkül, gyorsan, biztonságosan és egyszerűen a Takarék Netbank 
felületén (további információ: https://www.takarekbank.hu/netbank). Igényelje meg a szolgáltatást 
kényelmesen telefonos ügyfélszolgálatunkon a következő telefonszámon: 06 1 311 3110, vagy online, 
személyesen pedig bármely bankfiókunkban. 
 

Figyelmébe ajánljuk mobilbankár szolgáltatásunkat, mellyel többek közt teljes körű hitelügyintézést 
biztosítunk akár az Ön otthonában. További információt a  www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-
mobilbankari-szolgaltatas oldalunkon talál, ahol lehetősége van visszahívást kérni további információkért. 
 



  

 

 

A 9224 Rajka, Dózsa György utca 2. szám alatti postahivatalban pedig az alábbi szolgáltatásokat továbbra is 
elérhetik ügyfeleink, melyek a Magyar Posta Zrt. mindenkor hatályos hirdetményében foglaltak szerint vehetők 
igénybe. 

Bankkártyával rendelkező ügyfeleink POS terminálon keresztül készpénzt vehetnek fel. 
 

Kérjük, látogasson el honlapunkra a www.takarekbank.hu címen vagy keresse telefonos ügyfélszolgálatunkat 
a nap 24 órájában (06 1 311 3110), ahol munkatársaink készséggel állnak a rendelkezésére! 
 

Szíves megértését köszönjük!  
 

Budapest, 2022.11.29. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 



  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 9177 Ásványráró, Győri út 47. szám alatt üzemelő fiókjának 
összevonásáról 

 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 9177 Ásványráró, Győri út 47. szám alatti fiókja 2022.12.29. napjával 
összevonásra kerül a 9021 Győr, Árpád út 23. címen található bankfiókunkkal, amely a továbbiakban az Ön 
pénzügyeit is kezelni fogja 2022.12.30.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 9177 Ásványráró, 
Győri út 47. szám alatti fiókjában az ügyfélkiszolgálás 2022.12.29. napjával 12:00 órától megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának elérhetőségei:  

Cím: 9021 Győr, Árpád út 23. 

Tel.: +3613344344 

Nyitvatartás: 

Hétfő: 8:00-17:00 

Kedd: 8:00-16:00 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 8:00-16:00 

Péntek: 8:00-15:00 

 

Tájékoztatjuk, hogy ATM szolgáltatásunk a jelenlegi helyen továbbra is elérhető marad.  
 

Intézze pénzügyeit bankfióki sorban állás nélkül, gyorsan, biztonságosan és egyszerűen a Takarék Netbank 
felületén. Igényelje meg a szolgáltatást kényelmesen telefonos ügyfélszolgálatunkon vagy online, 
személyesen pedig bármely bankfiókunkban. 
 

Figyelmébe ajánljuk mobilbankár szolgáltatásunkat, mellyel többek közt teljes körű hitelügyintézést 
biztosítunk akár az Ön otthonában. További információt a  www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-
mobilbankari-szolgaltatas oldalunkon talál, ahol lehetősége van visszahívást kérni további információkért. 
 

A 9177 Ásványráró, Rákóczi utca 1. szám alatti postahivatalban pedig az alábbi szolgáltatásokat továbbra is 
elérhetik ügyfeleink, melyek a Magyar Posta Zrt. mindenkor hatályos hirdetményében foglaltak szerint vehetők 
igénybe. 

Bankkártyával rendelkező ügyfeleink POS terminálon keresztül készpénzt vehetnek fel. 
 

Kérjük, látogasson el honlapunkra a www.takarekbank.hu címen vagy keresse telefonos ügyfélszolgálatunkat 
a nap 24 órájában (06 1 311 3110), ahol munkatársaink készséggel állnak a rendelkezésére! 
 

Szíves megértését köszönjük!  
 

Budapest, 2022.11.29. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 



  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 9151 Abda, Bécsi utca 67/a szám alatt üzemelő fiókjának 
összevonásáról, határozatlan idejű nyitva tartás változásáról 

 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 9151 Abda, Bécsi utca 67/a szám alatti fiókja 2022.12.30. napjával 
összevonásra kerül a 9021 Győr, Árpád út 23. címen található bankfiókunkkal, amely a továbbiakban az Ön 
pénzügyeit is kezelni fogja 2023.01.02.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 9151 Abda, Bécsi utca 
67/a szám alatti fiókjában az általános ügyfélkiszolgálás 2022.12.30. napjával 12:00 órától megszűnik, 
kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fog üzemelni rövidített nyitvatartással. 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 9151 Abda, Bécsi utca 67/a szám alatti fiókja 12/30/2022 napjától 
határozatlan ideig módosított nyitvatartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitvatartás 1/2/2023 napjától: 

Hétfő: 8:00-17:00 

Kedd: zárva 

Szerda: zárva 

Csütörtök: zárva 

Péntek: zárva 

 

A nyitvatartás ideje alatt kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fogadjuk betérő ügyfeleinket. 

 

Az új számlavezető fiókjának elérhetőségei:  

 

Cím: 9021 Győr, Árpád út 23. 

Tel.: +3613344344 

Nyitvatartás: 

Hétfő: 8:00-17:00 

Kedd: 8:00-16:00 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 8:00-16:00 

Péntek: 8:00-15:00 

 

Tájékoztatjuk, hogy ATM szolgáltatásunk a jelenlegi helyen továbbra is elérhető marad.  
 

Intézze pénzügyeit bankfióki sorban állás nélkül, gyorsan, biztonságosan és egyszerűen a Takarék Netbank 
felületén (további információ: https://www.takarekbank.hu/netbank). Igényelje meg a szolgáltatást 
kényelmesen telefonos ügyfélszolgálatunkon a következő telefonszámon: 06 1 311 3110, vagy online, 
személyesen pedig bármely bankfiókunkban. 
 

Figyelmébe ajánljuk mobilbankár szolgáltatásunkat, mellyel többek közt teljes körű hitelügyintézést 
biztosítunk akár az Ön otthonában. További információt a  www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-
mobilbankari-szolgaltatas oldalunkon talál, ahol lehetősége van visszahívást kérni további információkért. 
 



  

 

 

A 9151 Abda, Bécsi utca 82. szám alatti postahivatalban pedig az alábbi szolgáltatásokat továbbra is elérhetik 
ügyfeleink, melyek a Magyar Posta Zrt. mindenkor hatályos hirdetményében foglaltak szerint vehetők igénybe. 

Bankkártyával rendelkező ügyfeleink POS terminálon keresztül készpénzt vehetnek fel. 
 

Kérjük, látogasson el honlapunkra a www.takarekbank.hu címen vagy keresse telefonos ügyfélszolgálatunkat 
a nap 24 órájában (06 1 311 3110), ahol munkatársaink készséggel állnak a rendelkezésére! 
 

Szíves megértését köszönjük!  
 

Budapest, 2022.11.29. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 



  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 9174 Dunaszeg, Országút utca 6/b szám alatt üzemelő fiókjának 
összevonásáról, határozatlan idejű nyitva tartás változásáról 

 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 9174 Dunaszeg, Országút utca 6/b szám alatti fiókja 2022.12.30. 
napjával összevonásra kerül a 9021 Győr, Árpád út 23. címen található bankfiókunkkal, amely a továbbiakban 
az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2023.01.02.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 9174 Dunaszeg, 
Országút utca 6/b szám alatti fiókjában az általános ügyfélkiszolgálás 2022.12.30. napjával 12:00 órától 
megszűnik, kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fog üzemelni rövidített nyitvatartással. 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 9174 Dunaszeg, Országút utca 6/b szám alatti fiókja 12/30/2022 
napjától határozatlan ideig módosított nyitvatartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitvatartás 1/2/2023 napjától: 

Hétfő: zárva 

Kedd: zárva 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: zárva 

Péntek: zárva 

 

A nyitvatartás ideje alatt kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fogadjuk betérő ügyfeleinket. 

 

Az új számlavezető fiókjának elérhetőségei:  

 

Cím: 9021 Győr, Árpád út 23. 

Tel.: +3613344344 

Nyitvatartás: 

Hétfő: 8:00-17:00 

Kedd: 8:00-16:00 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 8:00-16:00 

Péntek: 8:00-15:00 

 

Tájékoztatjuk, hogy ATM szolgáltatásunk a jelenlegi helyen továbbra is elérhető marad.  
 

Intézze pénzügyeit bankfióki sorban állás nélkül, gyorsan, biztonságosan és egyszerűen a Takarék Netbank 
felületén (további információ: https://www.takarekbank.hu/netbank). Igényelje meg a szolgáltatást 
kényelmesen telefonos ügyfélszolgálatunkon a következő telefonszámon: 06 1 311 3110, vagy online, 
személyesen pedig bármely bankfiókunkban. 
 

Figyelmébe ajánljuk mobilbankár szolgáltatásunkat, mellyel többek közt teljes körű hitelügyintézést 
biztosítunk akár az Ön otthonában. További információt a  www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-
mobilbankari-szolgaltatas oldalunkon talál, ahol lehetősége van visszahívást kérni további információkért. 
 



  

 

 

A 9174 Dunaszeg, Fő utca 2. szám alatti postahivatalban pedig az alábbi szolgáltatásokat továbbra is elérhetik 
ügyfeleink, melyek a Magyar Posta Zrt. mindenkor hatályos hirdetményében foglaltak szerint vehetők igénybe. 

Bankkártyával rendelkező ügyfeleink POS terminálon keresztül készpénzt vehetnek fel. 
 

Kérjük, látogasson el honlapunkra a www.takarekbank.hu címen vagy keresse telefonos ügyfélszolgálatunkat 
a nap 24 órájában (06 1 311 3110), ahol munkatársaink készséggel állnak a rendelkezésére! 
 

Szíves megértését köszönjük!  
 

Budapest, 2022.11.29. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 



  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 9143 Enese, Soproni utca 13. szám alatt üzemelő fiókjának 
összevonásáról, határozatlan idejű nyitva tartás változásáról 

 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 9143 Enese, Soproni utca 13. szám alatti fiókja 2022.12.30. napjával 
összevonásra kerül a 9021 Győr, Árpád út 23. címen található bankfiókunkkal, amely a továbbiakban az Ön 
pénzügyeit is kezelni fogja 2023.01.02.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 9143 Enese, Soproni 
utca 13. szám alatti fiókjában az általános ügyfélkiszolgálás 2022.12.30. napjával 12:00 órától megszűnik, 
kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fog üzemelni rövidített nyitvatartással. 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 9143 Enese, Soproni utca 13. szám alatti fiókja 12/30/2022 napjától 
határozatlan ideig módosított nyitvatartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitvatartás 1/2/2023 napjától: 

Hétfő: zárva 

Kedd: zárva 

Szerda: zárva 

Csütörtök: 8:00-16:00 

Péntek: zárva 

 

A nyitvatartás ideje alatt kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fogadjuk betérő ügyfeleinket. 

 

Az új számlavezető fiókjának elérhetőségei:  

 

Cím: 9021 Győr, Árpád út 23. 

Tel.: +3613344344 

Nyitvatartás: 

Hétfő: 8:00-17:00 

Kedd: 8:00-16:00 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 8:00-16:00 

Péntek: 8:00-15:00 

 

Tájékoztatjuk, hogy ATM szolgáltatásunk a jelenlegi helyen továbbra is elérhető marad.  
 

Intézze pénzügyeit bankfióki sorban állás nélkül, gyorsan, biztonságosan és egyszerűen a Takarék Netbank 
felületén (további információ: https://www.takarekbank.hu/netbank). Igényelje meg a szolgáltatást 
kényelmesen telefonos ügyfélszolgálatunkon a következő telefonszámon: 06 1 311 3110, vagy online, 
személyesen pedig bármely bankfiókunkban. 
 

Figyelmébe ajánljuk mobilbankár szolgáltatásunkat, mellyel többek közt teljes körű hitelügyintézést 
biztosítunk akár az Ön otthonában. További információt a  www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-
mobilbankari-szolgaltatas oldalunkon talál, ahol lehetősége van visszahívást kérni további információkért. 
 



  

 

 

A 9143 Enese, Szabadság utca 16. szám alatti postahivatalban pedig az alábbi szolgáltatásokat továbbra is 
elérhetik ügyfeleink, melyek a Magyar Posta Zrt. mindenkor hatályos hirdetményében foglaltak szerint vehetők 
igénybe. 

Bankkártyával rendelkező ügyfeleink POS terminálon keresztül készpénzt vehetnek fel. 
 

Kérjük, látogasson el honlapunkra a www.takarekbank.hu címen vagy keresse telefonos ügyfélszolgálatunkat 
a nap 24 órájában (06 1 311 3110), ahol munkatársaink készséggel állnak a rendelkezésére! 
 

Szíves megértését köszönjük!  
 

Budapest, 2022.11.29. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 



  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 9317 Szany, Dózsa György utca 4. szám alatt üzemelő fiókjának 
összevonásáról, határozatlan idejű nyitva tartás változásáról 

 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 9317 Szany, Dózsa György utca 4. szám alatti fiókja 2022.12.30. 
napjával összevonásra kerül a 9300 Csorna, Szent István tér 23. címen található bankfiókunkkal, amely a 
továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2023.01.02.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 
9317 Szany, Dózsa György utca 4. szám alatti fiókjában az általános ügyfélkiszolgálás 2022.12.30. napjával 
12:00 órától megszűnik, kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fog üzemelni rövidített nyitvatartással. 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 9317 Szany, Dózsa György utca 4. szám alatti fiókja 12/30/2022 
napjától határozatlan ideig módosított nyitvatartással fogadja ügyfeleit. 

 

Nyitvatartás 1/2/2023 napjától: 

Hétfő: 8:00-17:00 

Kedd: zárva 

Szerda: zárva 

Csütörtök: zárva 

Péntek: zárva 

 

A nyitvatartás ideje alatt kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fogadjuk betérő ügyfeleinket. 

 

Az új számlavezető fiókjának elérhetőségei:  

 

Cím: 9300 Csorna, Szent István tér 23. 

Tel.: +3696593307 

Nyitvatartás: 

Hétfő: 8:00-17:00 

Kedd: 8:00-16:00 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 8:00-16:00 

Péntek: 8:00-15:00 

 

Tájékoztatjuk, hogy ATM szolgáltatásunk a jelenlegi helyen továbbra is elérhető marad.  
 

Intézze pénzügyeit bankfióki sorban állás nélkül, gyorsan, biztonságosan és egyszerűen a Takarék Netbank 
felületén (további információ: https://www.takarekbank.hu/netbank). Igényelje meg a szolgáltatást 
kényelmesen telefonos ügyfélszolgálatunkon a következő telefonszámon: 06 1 311 3110, vagy online, 
személyesen pedig bármely bankfiókunkban. 
 

Figyelmébe ajánljuk mobilbankár szolgáltatásunkat, mellyel többek közt teljes körű hitelügyintézést 
biztosítunk akár az Ön otthonában. További információt a  www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-
mobilbankari-szolgaltatas oldalunkon talál, ahol lehetősége van visszahívást kérni további információkért. 
 



  

 

 

A 9317 Szany, Ady Endre utca 1. szám alatti postahivatalban pedig az alábbi szolgáltatásokat továbbra is 
elérhetik ügyfeleink, melyek a Magyar Posta Zrt. mindenkor hatályos hirdetményében foglaltak szerint vehetők 
igénybe. 

Bankkártyával rendelkező ügyfeleink POS terminálon keresztül készpénzt vehetnek fel. 
 

Kérjük, látogasson el honlapunkra a www.takarekbank.hu címen vagy keresse telefonos ügyfélszolgálatunkat 
a nap 24 órájában (06 1 311 3110), ahol munkatársaink készséggel állnak a rendelkezésére! 
 

Szíves megértését köszönjük!  
 

Budapest, 2022.11.29. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 


